
Verslag van den eersten secretaris over den

toestand der Vereeniging op 1 Januari 1916.

Van ingrijpend belang voor de toekomst van de Ver-

eeniging is een besluit van de vergadering te Amsterdam

van 6 April, waarbij goedgekeurd werd een contract met

de Vereeniging Koloniaal Instituut aldaar. Zoodra het

nieuwe gebouw van het K. I. gereed is, zal de N. V. B.

daarin huisvesting vinden. Een gelegenheid voor gewone

en bestuursvergaderingen met berging van het archief zal

tegen matigen huurprijs ter beschikking van de N. V. B.

zijn; het K. I. zal de boeken en planten van de N. V. B.

gratis bergen en onderhouden op denzelfden voet als hare

eigen verzamelingen, waarvoor de N. V. B. een derde

deel zal betalen in het salaris van den botanischen con-

servator van het K. I.

Dit contract, dat de vertegenwoordigers van den Raad

van Beheer van het K. I. en het Bestuur van de N. B. V.

Het jaar 1915 is voor de Nederlandsche Botanische

Vereeniging een voorspoedig jaar geweest, een jaar van

opgewekt vereenigingsleven, van belangrijke besluiten en

van toenemend ledental.

De ledenlijst wijst een totaal aan van 243 gewone leden,

4 buitengewone leden en 7 correspondeerende leden. De

beide laatste categorieën ondergingen geen verandering

in aantal, die der gewone leden bedroeg op 1 Jan. 1915

221. Er is dus een vermeerdering met 22 leden, welke

toename het gevolg is van de benoeming van 30 nieuwe

leden, het bedanken van 7 leden en het overlijden van

1 lid, den heer Joh. van Dam te Oude-Pekela.
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op 30 Apr. teekenden, en dat in werking treedt met het

in dienst nemen van het gebouw van het K. L, werd

aangevuld door een overeenkomst, die bepaalde, dat de

artikelen, welke betrekking hebben op het beheer van de

bibliotheek, vroeger van kracht kunnen worden, en wel

op het tijdstip, dat de catalogus van de boeken van de

N. B. V. geheel met de aanwezige boeken kan worden

gecollationneerd. Die catalogus, waarvoor de Koninklijke

Academie van Wetenschappen het Korthals-fonds ter

beschikking van de Vereeniging stelde, nadert zijne vol-

tooiing, zoodat de leden binnenkort een exemplaar zullen

kunnen ontvangen. Ook de bovengenoemde collationneering

is bijna geëindigd; binnen enkele maanden zal de Bibliotheek

van de N. B. V. geheel aan het Beheer van den Biblio-

thecaris van het Koloniaal Instituut worden overgedragen.
In verband met het aannemen van dit contract werd

de Commissie voor het verkrijgen van een eigen Gebouw

der N. B. V. ontbonden.

In het bestuur was de penningmeester aan de beurt van

aftreden. Als nieuw bestuurslid koos de vergadering van

30 October Prof. Ed. Verschaffelt. Den Heer

Weevers, die de geldmiddelen van de N. V. B. gedu-
rende 5 jaar met groote nauwgezetheid heeft beheerd,

werd bij monde van de voorzitter de hartelijke dank van

de Vereeniging gebracht. Het bestuur verdeelde de functies

zoo, dat de Heer H e u k e 1 s het penningmeesterschap op

zich neemt, en de Heer Verschaffelt als ondervoor-

zitter optreedt.
Het nauwgezette en zuinige beheer van den penning-

meester kan niet verhinderen, dat de finantieele toestand

van de Vereeniging groote zorgen baart, en versterking

van de geldmiddelen dringend noodzakelijk is. Tegenover

de groote uitgaven, die de Vereeniging zich getroosten

moet en die zij niet kan inkrimpen zonder aan haar bloei

afbreuk te doen, staan als vermeerdering van inkomsten
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slechts decontributies van nieuweleden, welke vermeerdering

echter tot geringere proporties wordt teruggebracht door

waarde- en rentevermindering van vele fondsen tengevolge

van den oorlog.
Een groote uitgave is voor de Vereeniging een post

van f 1350 die het Curatorium van het Kok Ankersmit-

fonds uit de overgespaarde renten van dit fonds ter

beschikking stelde om te kunnen overgaan tot het drukken

van het 4de (voorlaatste) deel van den Prodomus Florae

Batavae.

Als bewijs van opgewekt vereenigingsleven kan nog

vermeld worden, dat aan het einde van 1914 niet minder

dan 9 leden zich hadden aangemeld om op een van de

vergaderingen een mededeeling te doen. Dientengevolge

werden er vier in plaats van 3 ledenvergaderingen gehou-

den en wel 2 te Amsterdam op 6 April en 30 October

en 2 te Utrecht
op 27 Febr. en 29 Mei.

De leden, die meer in het bijzonder belangstellen in de

Nederlandsche Flora kwamen bijeen te Amsterdam op

6 April en te Utrecht op 30 Dec. tot het doen van

mededeelingen en het houden van demonstraties op hun

gebied.
Er werd een voorjaarsexcursie gehouden naar de Anke-

veensche plassen op 30 Mei en een zomerexcursie naar

Doetinchem op 16 Augustus en volgende dagen. ,

UTRECHT, 29 Januari 1916.

De 1ste Secretaris,

A. Pulle


